
DIVENDRES 16

19:00 h. Inauguració del Mesó a la plaça de la Torre.

19:30 h. Inauguració de l'exposició de fotografia taurina "Bous al carrer", al carrer Ximén
Pérez d’Arenós, núm. 8, organitzat per l'Associació Cultural Circulo Taurino de Borriol.

20:00 h. Homenatge als socis del Club de Caça la Muntanya de Borriol, José Alfaro Selva i
Luis Barberá Ucher. A continuació, vi d'honor. 

22:00 h.   Cercavila de la Unió Musical Lira Borriolenca per la plaça de la Font, Ximén Pérez
d'Arenós i Sant Vicent fins a la carpa de festes, ubicada al Camí Vell.

22:30 h. Concert a càrrec de la Unió Musical Lira Borriolenca a la carpa de festes.

DISSABTE 17

11:00 h. Summer Splash al carrer Sanchis Guarner.

14:00 h. Gran Mascletà, a càrrec de la Pirotècnia Martí, a la plaça de la Font.

18:00 h. Vesprada de vaques de la ramaderia Germán Vidal de Cabanes, pels carrers de la
Balma, Fondo, Sanchis Guarner i Rajolar de Baix. 

19:00 h. Prova del bou feréstec patrocinat per l’Ajuntament, de nom “Sortilegio”, amb el
número 48, guarisme 5, de la ramaderia Daniel Ramos, de Borriol.

19:30 h.  Prova d’una vaca feréstega de nom “Recluida”, número 370, de la ramaderia
Daniel Ramos, de Borriol, patrocinada per la “Penya l’Escampà”. 

00:00 h. Embolada del bou provat per la vesprada.

00:45 h.  Actuació de l'orquestra "Azar",  a  la carpa de festes.  A continuació,  discoteca
mòbil "Bandalay".

DIUMENGE 18

12:00 h. Subhasta de cadafals a la plaça de la Torre. El preu d'eixida del cadafal serà de
300 € i la pujada mínima de 5 en 5 €.

18:00 h. Partit de futbol entre el CF Borriol i el CD Castelló Juvenil, al camp del Palmar,
amb la presència de les dames i la reina de la Tercera Edat.

18:00 h. Festa infantil de disfresses a la plaça de la Torre. Anirem a la plaça de la Font,



amb la batucada de Borriol. A continuació, ball de disfresses infantil, amb l'actuació del
grup "La Glups Band" a la plaça de l’Hereu.

19:00 h. Concert d’orgue a l’església de Sant Bartomeu.

19:00 h. XI Certamen de Flamenc, al carrer Almassora.

22:00  h.  Sopar  de  cabasset  a  la  carpa de festes.  L'Ajuntament  proporcionarà  taules  i
cadires. En el moment de la reserva, es pagarà 1€ per cadira.

23:30 h. Actuació de l'orquestra "Centauro". En finalitzar, discoteca mòbil "Bandalay".

DILLUNS 19

11:00 h.  Missa a  l'església  de Sant  Bartomeu,  en honor  al  sant.  Assistiran  a l'acte les
autoritats.  A  continuació,  hi  haurà  processó  acompanyats  per  la  Colla  de  dolçainers  i
tabaleters de Borriol i la Unió Musical Lira Borriolenca.

13:00 h. Homenatge a Rafael Lloret Teruel, nomenat fill predilecte de Borriol, a la sala
d'actes de l'Ajuntament. 

17:00  h.  Ruta  de  la  sangria,  organitzada  per  Lindo  Garito.  La  Comissió  de  Festes
patrocinarà la xaranga.

18:00 h. Partida d'escala i corda entre professionals. Gran final de professionals «Trofeu
Excma. Diputació Provincial de Castelló», al trinquet municipal. 

20:00 h. Teatre a càrrec de la companyia  "Grup de Teatre El Cresol", a la plaça de l’Hereu,
amb la representació de les obres "La consulta del doctor” i “Els enverinats”.

00:00 h. Ball de gala amenitzat per l'orquestra "Evasión", a la carpa de festes.
 

DIMARTS 20

11:00 h. Missa en honor a Sant Roc a l'església de Sant Bartomeu. Assistiran a l'acte les
autoritats.  A  continuació,  hi  haurà  processó  acompanyats  per  la  Colla  de  dolçainers  i
tabaleters de Borriol i la Unió Musical Lira Borriolenca.

14:30 h.  Degustació de tombet popular,  a l'avinguda de Saragossa,  organitzat  pel  pub
Carajillo  amb la col·laboració de Transports  Borxaques,  Eléctricas  Serport,  Electrogrup,
Forn García, Reciclajes Blas Montoya, Grupo Ravi i Envaplas S.L.

16:30  h.  Festival  de  Xarangues  de  Borriol  2019,  organitzat  per  la  Unió  Musical  Lira



Borriolenca, amb la col·laboració de l'Ajuntament. L’eixida serà de la plaça de la Font.

00:30 h. Discoteca mòbil, organitzada pel pub Carajillo a l'avinguda de Saragossa.

DIMECRES 21

08:00h . Muntatge de cadafals a la plaça de la Font.

12:30 h. Inauguració de la VIII Mostra de Fotos i del VI Concurs Fotogràfic organitzat pels
Amics de les Entrades de Borriol, al carrer Sanchis Guarner, patrocinat per l'Ajuntament.

13:00 h. Entrada i prova de vaques de la ramaderia Germán Vidal, de Cabanes, pels carrers
de Virgilio Oñate Gil, Sanchis Guarner, plaça de la Torre i plaça de la Font.

18:00 h. Festa infantil a la plaça de l'Hereu.

18:00  h.  Primera  Jornada  del  XXXII  concurs  de  ramaderies  amb  la  participació  de  la
ramaderia Alberto Garrido, d’Orpesa.

19:45 h. Final de la Primera Jornada de concurs i descans.

20:00 h. Prova de dos novells feréstecs de nom: “Emperador”, guarisme 7, número 27 i
“Orfeón”, guarisme 7, número 33, de la ramaderia Daniel Ramos, de Borriol, patrocinats
pels Quintos 2020.

21:00 h. Eixida de vaques de la ramaderia Germán Vidal, de Cabanes.

21:30 h. Sopar de cabasset de la Gent Gran a la carpa.

22:30  h.  Espectacle  de  varietés  amb  el  còmic  Paco  Calonge;  Verónica  Lozano,  cançó
espanyola; la vedette Alba; i Carlos Chova, a la carpa de festes. 

00:30 h. Embolada dels novells provats durant la vesprada, patrocinats pels Quintos 2020.

00:30 h. Discoteca mòbil "Bandalay" a la carpa.

DIJOUS 22

11:30 h. Entrada infantil a l'estil de “San Fermín” i classes magistrals de toreig de saló, al
carrer de Sant Vicent i el carrer Ximén Pérez d’Arenós, organitzat pel Circulo Taurino de
Borriol.



13:00 h. Entrada i prova de vaques de la ramaderia Germán Vidal, de Cabanes, pels carrers
de Virgilio Oñate Gil, Sanchis Guarner, plaça de la Torre i plaça de la Font.

18:00 h. Festa infantil a la plaça de l'Hereu.

18:00 h. Segona Jornada del XXXII concurs de ramaderies amb la participació de la 
ramaderia Miguel Parejo, de Cabanes.

19:45 h. Final de la segona jornada de concurs i descans.

20:00 h. Prova d’una vaca feréstega de nom “Emperadora” i número 758, de la ramaderia 
Daniel Ramos, de Borriol, patrocinada per Ravi, Automecánica Borriol, Urban Running i 
Forn García.

21:00 h. Eixida de vaques de la ramaderia German Vidal, de Cabanes.

23:30 h. Concentració de disfresses a la plaça de la Torre. A continuació, a la carpa de
festes, ball de disfresses amb l'actuació de l'orquestra "The Luxe". En finalitzar, discoteca
mòbil "The End".

DIVENDRES 23

11:00 h. Entrada infantil a càrrec de «Bou per la Vila» a la plaça de la Font. A continuació,
es donarà orxata i fartons a tots els xiquets i totes les xiquetes participants, patrocinat per
la Pastisseria el Racó de la Font.

13:00 h. Entrada i prova de vaques de la ramaderia Iván Miró, de la Ribera de Cabanes,
pels carrers de Virgilio Oñate Gil, Sanchis Guarner, plaça de la Torre i plaça de la Font.

18:00 h. Festa infantil a la plaça de l'Hereu.

18:00  h.  Tercera  Jornada  del  XXXII  concurs  de  ramaderies  amb  la  participació  de  la
ramaderia Benavent de Quatretonda (València).

19:45 h. Final de la tercera Jornada de concurs i descans.

20:00 h. Festa Jove amb Food Trucks i la Sound System a la carpa de festes.

20:00  h.  Prova  d’un  bou  feréstec  patrocinat  per  l’A.C.T.  Cuca  Manyo,  de  nom
“Relámpago”, número 27, guarisme 5, de la ramaderia Hermanos Garzón de Huelva.

21:00 h. Eixida de vaques de la ramaderia Iván Miró, de la Ribera de Cabanes.

23:30 h.  Nit  jove,  a  la carpa de festes,  amb el  concert  a  càrrec dels  grups "Saó"  (rap



Borriol),  "Tito  Pontet”  (Latin/Ska),  “The  Dancecrashers”  (Ska/Jazz),  “Mash  Masters”  i
“Stereotone Sound” (Dj música jamaicana Borriol). 

00:00 h. Embolada del bou patrocinat per l’.A.C.T. Cuca Manyo.

00:30  h.  Discoteca  mòbil  al  carrer  de  Ximén  Pérez  d’Arenós,  organitzada  pel  Círculo
Taurino de Borriol.

DISSABTE 24

12:15 h. Els Amics de les Entrades repartiran «rebujito» per a totes i  tots al carrer de
Sanchis Guarner nº 3 (davant de casa Canales), patrocinat pel bar Navarret.

13:00 h. Entrada i prova de bous de la ramaderia Hermanos Guillamón, de Sant Joan de
Moró, pels carrers de Virgilio Oñate Gil, Sanchis Guarner, plaça de la Torre i plaça de la
Font.

18:00 h. Festa infantil a la plaça de l'Hereu.

18:00  h.  Quarta  Jornada  del  XXXII  concurs  de  ramaderies  amb  la  participació  de  la
ramaderia Gregorio de Jesús, de Sueca (València).

19:45 h. Final de la quarta Jornada de concurs i descans.

20:00 h. Vaca confitera i vaques de Germán Vidal, de Cabanes.

21:00 h. Eixida de vaques de la ramaderia Germán Vidal, de Cabanes.

00:00 h. Embolada de dos bous de la ramaderia Hermanos Guillamón, de Sant Joan de
Moró, patrocinada pels emboladors de Borriol.

00:30 h. Ball amb l’actuació de l’orquestra "Supermagic", a la carpa de festes. En finalitzar,
discoteca mòbil "Bandalay".

DIUMENGE 25

13:00 h. Entrada i prova de vaques de la ramaderia Iván Miró, de la Ribera de Cabanes,
pels carrers de Virgilio Oñate Gil, Sanchis Guarner, plaça de la Torre i plaça de la Font.

14:00  h.  Homenatge  a  la  Gent  Gran.  Paella  monumental,  amb  la  col·laboració  de
l'Associació de Mestresses de Casa, amenitzat pel "Duo Duetto".



18:00 h.  Cinquena Jornada del  XXXII  concurs de ramaderies,  amb la participació de la
ramaderia Hermanos Monferrer, de Formiche Alto (Teruel).

19:45 h. Final de la cinquena Jornada de concurs i descans.

20:00 h. Confitera i prova de vaques d’Iván Miró, de la Ribera de Cabanes.

21:00 h. Eixida de vaques de la ramaderia Iván Miró, de la Ribera de Cabanes.

23:00 h. Traca per posar fi a les Festes Patronals de 2019, a càrrec de la Pirotècnia Martí.

Notes de la Regidoria de Festes:

La Regidoria de Festes es reserva el dret a modificar tant els festejos com el seu horari,  si les
circumstàncies ho exigiren.

La  participació  en  els  festejos  taurins  suposa  indubtablement  un  risc  que  cadascú  s’imposa
lliurement. L’Ajuntament i la Comissió de Festes, per tant, no es fan responsables dels possibles
accidents que es pogueren produir, ni de cap reclamació a aquest respecte.

En compliment de l’article 4t de l'Ordre de 22 de juny de 1989, de la Conselleria d’Administració
Pública, per la qual es regula la celebració dels “bous al carrer” (DOGV 1.098) queda totalment
prohibit maltractar els animals amb pals, punxons, coets o altres objectes que pogueren causar-los
danys. 

Per motius de seguretat, els cadafals no podran ser ocupats per més persones de què permeten
les seues característiques tècniques. Els materials emprats seran els més adequats per garantir la
seguretat dels ocupants.

Durant els dies 21, 22, 23, 24 i 25 només podran accedir al cadafal de l'Ajuntament els membres i
invitats de la corporació municipal, la Comissió de Festes i els músics. 

Per evitar posteriors problemes a l'hora del muntatge, en la subhasta dels cadafals s'haurà de
tindre  en  compte  les  dimensions  dels  mateixos  per  poder  col·locar-los  en  el  seu  lloc  sense
problemes ja que una vegada muntats, aquests no podran sobrepassar les línies que delimitarà la
plaça.

Queda prohibit l'aparcament en els carrers i places en què es desenvolupen els festejos continguts
en aquest programa.

Normativa del concurs de ramaderies:
Els premis els donarà la Comissió de Festes i seran els següents:
- Premi a la millor ramaderia: 300€ patrocinat pel Restaurant Peraire.
- Premi a la millor vaca: 100€ patrocinat pel Bar Navarret.
- Premi al millor bou: 100€ patrocinat pel Bar el Raconet.



- Premi al millor detall: 50€ patrocinat per la Lluna.

Tots els espectacles seran gratuïts.

El recinte de la pista de ball s’ubicarà al camí Vell. 

L’Ajuntament  i  la  Comissió  de Festes  desitgen a  tots  els  veïns  i  visitants  unes bones festes,  i
agraeixen la col·laboració de tots en el normal desenvolupament dels actes festius, així com en la
seua preparació. 

Per al sopar de cabasset, cada cadira valdrà 1 €. El pagament de les cadires per al dissabte 17,
dilluns 19, dimecres 21, dijous 22  i dissabte 24 d’agost, serà de 15€ per cadira. Cada nit, a la carpa,
fins a mitja hora després del començament del ball hi haurà un servei de lloguer de cadires al preu
de 5€. 


